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Palavras do Presidente
Estamos próximos a comemorar o XX Congresso BiAnual da nossa Federação. Os convidamos, mais uma
vez para se juntar a nós e participar desse grande
evento, que será sem dúvida bem sucedido em todos
os aspectos, para o deleite de todos os que terão a
sorte de participar. Temos feito propaganda por diferentes meios, lembrando da importância e significado
do Congresso, a ser realizado em Cancun, no México,
do 23 ao 27 setembro de 2014.
É provável que esta seja a última editorial que escreva
sendo o presidente da Federação, e é por isso que eu gostaria de fazer uma
chamado para todos os membros que compõem a FILACP, para manternos
dentro da prática ética, moral e profissional da especialidade; a não ser conduzidos por ambições pessoais, narcisistas e menos mercantilistas, tentando nos
colocar acima dos outros colegas. Evitemos enganar o público dizendo que
somos os únicos que fazemos ou inventamos determinado procedimento.
Este novo chamado que eu faço é dado a vocês devido a que, através da propaganda, não usando o rádio, televisão ou mídia impressa, mas em sites web, ou
facebook, ou qualquer outro site aparecem cirurgiões plásticos, inclusive alguns
deles tendo excelente trajetória como acadêmicos e prestígio dentro da prática
da especialidade, tornando-se mercantilistas, fazendo propaganda anti-ética
como cirurgiões maravilhosos. Que esta breve mensagem sirva para fazer um
chamado à reflexão e ter cuidado ao cair em provocações, que pode levar a
romper o que deve ser o comportamento responsável e ético do cirurgião plástico, comportamento que temos cuidado por muitos anos e nos diferencia dos
charlatões e enganadores de oficio.
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CONGRESSOS

50º CONGRESSO BRASILEIRO
CIRURGIA PLÁSTICA

Do 13 ao 17 Novembro de 2013, foi realizado no Hotel Windsor Barra do Rio de Janeiro
o 50 º Congresso Brasileiro de Cirurgia
Plástica. Foram convidados, para a ocasião
os Médicos: José Horacio Aboudib (Presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica), Paolo Rober to Leal (Presidente da
Regional do Rio de Janeiro), Niveo Steffen
(Diretor Geral do Depar tamento de Eventos
Científicos). Durante o Congresso foram
homenageados um seleto grupo de cirurgiões plásticos, os médicos: Ivo Pitanguy,
Claudio Cardoso de Castro, José Carlos
Daher, Lydia Masako Ferreira, Marcus Castro
Ferreira, Farid Hakme, Ronaldo Pontes,
Rober to Luiz d'Avila, Ramil Sinder.
Como convidados internacionais os médicos:
Jorge Herrera (Argentina), Lina Triana
(Colômbia), Ives Gerard Illouz (França),
Alfredo Borriello (Itália), Julio Kirschbaum
(Peru), Sherrel Aston, Daniel Baker, Foad
Nahai, Steven Fagien, Michel saint-Cyr, Timothy Mar ten, Jack Friedland, Pete Fodor,
Thomas Biggs, Renato Saltz, Fritz Bar ton,
Peter Neligan, Rober t Murphy, Rogério Neves
(EUA) e Reinaldo Kube (Venezuela).

Dr. Guillermo Vázquez, Dr. Osvaldo Saldanha, Dr. Jorge Herrera, Dr. Prado
Neto, Dr. Reinaldo Kube, Dr. Julio Kirschbaum y Dr. Rómulo Guerrero

Dentro das atividades científicas do Congresso, foi realizado o curso pré-congresso
com o apoio da ISAPS, e do seu Presidente
Carlos Uebel. Durante 4 dias, em três salas
simultaneas, mais de 2.600 par ticipantes
compar tilharam o desenvolvimento de 34
mesas redondas, 17 seções de ar tigos
científicos, 23 cursos, 15 conferências, 6
fóruns de casos clínicos que permitiram a
atualização e troca de conhecimentos dentro
de nossa especialidade.
As atividades sociais foram realizadas de
uma forma muito cordial, e foi possível
aproveitar os benefícios e atitude afetiva dos
cirurgiões plásticos brasileiros.
Desde a Presidencia da Federação Ibero-Latinoamericana de Cirurgia Plástica,
recebebam meus parabéns todos os membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia
Plástica e todos os integrantes da Comissão
Organizadora do 50 º Congresso, e os convido a continuar o esforço, dedicação e compromisso que mostram em todos os eventos
que desenvolvemos.

Ex-presidentes da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.
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CONGRESSOS

44º CONGRESSO ARGENTINO DE
CIRURGIA PLÁSTICA

Na sempre linda cidade de Buenos Aires,
entre os dias 9 a 12 abril de 2014, foi realizado o 44° Congresso Argentino de Cirurgia Plástica no Hotel Sheraton e seu Centro
de Convenções. Atuando como responsáveis
do evento medico os Doutores: Guillermo
Vazquez, Presidente do 44° Congresso,
Ruben Rosati, Presidente do Comitê científico e Juan Carlos Traverso, Presidente da
Sociedade Argentina de Cirurgia Plástica,
Estética e Reconstrutiva, quem junto a sua
equipe foram encarregados de organizar e
realizar um magnifico Congresso.
Aqueles que tiveram a sor te de assistir e
par ticipar no magno Congresso da Sociedade Argentina de Cirurgia Plástica, edição
44, podem atestar o alto nível científico do
mesmo, ocupando um lugar impor tante nos
temas atuais, nas diversas áreas da Cirurgia
Plástica. O programa social foi também
muito original e atraente, cujas atividades
permanecerão em nossas memorias.
O evento contou com um grande número de
convidados internacionais: Os médicos
Ricardo Baroudi, Antonio Bozola. Joao Prado

Dr. Ricardo Baroudi, Dr. Aldo Mottura, Dr. Rómulo Guerrero, Dr. Gabriel
Alvarado, Dr. Reinaldo Kube y Dr. Julio Daniel Kirschbaum.

Neto, Osvaldo Saldahna, José Tariki, Carlos
Uebel, Paulo Amaral, João Medeiros, Felipe
Coutinho, Dilmar Leonardi, Rómulo Romano
(Brasil); Gabriel Alvarado, Celso Bohorquez,
Israel Ramírez, Boris Henriquez, Fernando
Arango (Colômbia); Carmen Gloria Morovic,
Alejandro Conejero (Chile); Romulo Guerrero
(Equador); Lázaro Cárdenas (México);
Daniel Kirschbaum (Peru); Eva Sioło (África
do Sul); Alber to Irigaray (Uruguai); Daniel
Baker, Nicanor Isse, Timothy Mar ten, Dean
Toriumi, Juan Socas (EUA); Reinaldo Kube
(Venezuela).
Entre os colegas homenageados: Dr. Ulises
De Santis, Dr. Luis Inchaurraga e o Dr. Abel
Chajchir.
Nossos sinceros parabéns à Sociedade
Argentina de Cirurgia Plástica, Estética e
Reconstrutiva, e a todos aqueles que de
uma forma ou de outra contribuíram para o
sucesso do 44° Congresso Argentino de
Cirurgia Plástica.

Cerimônia de apertura.
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CONGRESSO

49º CONGRESSO NACIONAL DA SOCIEDADE ESPANHOLA DE CIRURGIA PLÁSTICA, RECONSTRUTIVA E ESTÉTICA (SECPRE) E 44° CONGRESSO DA
SOCIEDADE PORTUGUÊSA DE CIRURGIA PLÁSTICA,
RECONSTRUTIVA E ESTÉTICA (SPCPRE)
Foi realizado em Granada (Espanha) do 11 ao 13 Junho de 2014, sob a presidência do
Dr. Manuel Sanchez Nebreda que contou com Dr. Miguel Chamosa, Presidente da Sociedade
Espanhola e do Dr. Francisco Rebiero de Carvalho, presidente da Sociedade Por tuguêsa.

Da esquerda para a direita: Dr. Francisco Rebeiro Carvalho, residente da
sociedade Português; Dr. Manuel Sánchez Nebrada, presidente do congresso; Dra. Marta García, secretário-geral e Dr. Miguel Chamosa, presidente da
sociedade espanhola.

Cerimônia de apertura.

SEGUNDO CURSO DE REDAÇÃO
DE ARTIGOS CIENTÍFICOS

A Revista, em colaboração com a Fundação
docente SECPRE e da Fundação Dr. Antonio
Esteve, organizou o segundo seminário de
elaboração de ar tigos científicos para os
membros da SECPRE do nor te da Espanha,
nos dias 27-28 de junho de 2014 em
Oviedo, tendo como anfitrião local ao Dr.
Daniel Camporro, chefe do serviço de Cirurgia plástica do Hospital Central de Astúrias.
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PUBLICAÇÕES

LIVRO: CIRURGIA PLÁSTICA DE MAMA
Temos o prazer de informar que o primeiro livro da FILACP, que chamamos de
"CIRURGIA PLÁSTICA DE MAMA" é uma realidade, e vamos ter a oportunidade de
batizar e lançar em Cancún, durante o desenvolvimento do XX Congresso da FILACP
no mês de setembro de 2014. Quando começamos este projeto de elaboração dos
dois livros da FILACP: um deles acerca das mamas e outro sobre a cirurgia plástica
de contorno corporal, a resposta não se fez esperar, e de forma massiva recebemos
inúmeros pedidos de cirurgiões plásticos membros da FILACP que queriam contribuir.
E a particular deste projeto é dar a oportunidade a todos os cirurgiões plásticos de
nossa Federação que queriam contribuir desenvolvendo um ou mais capitulos. Eu não
tenho nenhuma dúvida de que a primeira leitura deste livro será muito benéfica para
a maioria de nós, dada a variedade e diversidade de pontos de vista sobre o mesmo
tema.
Título: Cirurgia Plástica de mama,
Editores: Dr. Reinaldo Kube e Dr. Ramón Zapata Sirvent.

REVISTA CIRURGIA PLÁSTICA IBEROLATINOAMERICANA NO NOVO WEB OF SCIENCE DE
THOMSON REUTERS
Desde janeiro de 2014 Cirurgia Plástica Ibero-Latinoamericana, através do Scielo
Citation Index, aparece indizada na nova Web of Science de Thomson Reuters. A reconhecida Web of Knowledge (WoK) de Thomson Reuters, agora disponível na Web of
Science (WoS), brinda acesso as maiores bases de dados de citação do mundo, cubrindo mais de 100 anos de investigação nas mais de 24.000 das revistas de maior impacto mundial, assim como milhares de conferências acadêmicas e livros de estudo. Com
a adição da Scielo Citation Index, se abrem novos horizontes para melhorar a visibilidade da ciência feita na América Latina, Espanha e Portugal. Uma excelente conquista
para a cirurgia plástica Ibero - Latinoamericana que verá aumentada sua difusão,
visibilidade internacional, seu uso e sua capacidade de aumentar o seu impacto na
comunidade científica internacional.
O usuário pode operar nos indices WoS e Scielo em conjunto, incluindo a contagem das
citações. Tanto para pesquisas como para as citações, as duplicidades são eliminadas;
ou seja, as revistas que estão no WoS e no Scielo aparecem uma só vez. Serão calculados anualmente as citações que a revista Scielo recebe do WoS e do Scielo. Isto quer
dizer que a Revista Cirurgia Plástica Ibero – Latinoamericana, assim como o resto das
revistas Scielo, terá um fator de impacto (FI) com base nas cotações recebidas de
ambas coleções. Todos os detalhes sobre esta noticia e a guía de acesso estão
disponíveis em www.ciplaslatin.com
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CONGRESSOS
XX CONGRESSO DA FEDERAÇÃO
IBÉRO LATINO-AMERICANA DE CIRURGIA PLÁSTICA

Do 23 ao 27 de setembro, 2014 - México
Informações em: www.filacp-cancun.org / Programa Cinetifico: https://servimed2.secure.myhosting.net/filacp2014/esquema.pdf

X CONGRESSO REGIONAL DE
CIRURGIA PLÁSTICA
DA AMÉRICA CENTRAL E CARIBE
Do 10 ao 13 de fevereiro, 2015 - Guatemala

6

XVII CONGRESSO NACIONAL
DA SOCIEDADE EQUATORIANA
DE CIRURGIA PLÁSTICA

Do 30 de outubro a 01 de novembro de 2014
Cuenca - Equador
Informações em: secpre.ec@gmail.com
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CONGRESSOS
VL CONGRESSO ARGENTINO DE
CIRURGIA PLÁSTICA E REPARADORA
Do 14 ao 17 de abril, 2015 - Argentina
Informações em: www.congresosacper2015.com.ar.
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I SIMPÓSIO: COMPLICAÇÕES EM
CIRURGIA PLÁSTICA.
PREVENÇÃO E GESTÃO
10 de outubro, 2014 - Santo Domingo

